
Tämä maaginen kaava uudistaa minkä tahansa esityksen suunnittelemisen, 
oleellisen viestin tiivistämisen sekä luo helpot muistisäännöt visuaalisesti selkeän ja 
nykyaikaisen esityksen tuottamiseen.

Kaavassa on kolme osaa:

1. Sisällön suunnitteleminen
2. Visuaaliset vinkit
3. Esityksen järjestys

Varaa kalenteristasi aikaa ja tee yksi merkityksellinen aineisto vinkkieni mukaisesti ja 
huomaat kuinka yllätät positiivisesti niin kuulijat kuin itsesikin!

Menestystä oivaltamiseen!
Niina Sainius
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Tämä on	yksinkertainen kysymys,	mutta	monelle	vastauksen	löytyminen	tuottaa	
ongelmia.	Etenkin	tuo	kysymyksen	jälkimmäinen	osa	MIKSI,	kannattaa	pohtia	tarkoin	
ettet	tuhlaa	kuulijoiden	aikaa.	

Pysähdythän	miettimään	tätä	muutamaksi	minuutiksi	ennen	kuin	jatkat	eteenpäin.	
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Erinomaisia esityksiä ei synny sattumalta

Aivan ensimmäiseksi, ennen kuin edes avaat tietokoneesi, mieti mikä on tavoitteesi? Mitä tapahtuu 
kun esityksesi päättyy? Määritä tavoite niin selkeäksi, että tiedät onnistuneesi toiveesi toteuduttua. 
Tuleeko 20% kuulijoistasi luoksesi ehdottamaan tapaamista? Nouseeko sinun tavoitteesi 
toteutumiselle merkittävin henkilö seisomaan ja kysyy sinulta ”miten edetään?”. Saatko valtavat 
suosionosoitukset? Tuleeko joku kuulijoistasi sanomaan sinulle ”haluan ehdottomasti tulla 
innovaatiosi rahoittajaksi”, ”yrityksemme kaipaa juuri kaltaistasi osaajaa” tai ”ostamme projektin 
yritykseltänne”.

Tavoitteesi tulee olla niin konkreettinen ja merkittävä sinulle, että olet valmis tekemään sen eteen 
töitä. Erinomaisia esityksiä ei synny sattumalta. Ilman selkeää tavoitetta et tiedä miten esityksesi 
meni. Kun löydät sinua motivoivan tavoitteen olet valmis varaamaan aikaa jotta onnistut 
valmistamaan kiteytetyn, kuulijaa aktivoivan esityksen. Vaikuttavien esitysten tarkoitus on aiheuttaa 
reaktio, toiminnan tai mielipiteen muutos joka johtaa haluamaasi lopputulokseen. Asioista voit 
tiedottaa vaikkapa lähettämällä sähköpostia – vaikuttaminen toteutuu kohtaamalla.
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Mikä on esityksesi tärkein lause?

Kuvittele, että kuulijasi lähtevät pois, menevät kahvihuoneeseen jossa henkilö, joka ei päässyt 
palaveriin, kysyy mistä puhuttiin. Minkä lauseen haluat kulkeutuvan esityksestäsi jokaisen kuulijasi 
mukana? Mitä haluat kuulijoiden kertovan esityksestäsi eteenpäin?

Olet varmasti ollut palavereissa, luennoilla ja koulutuksissa, joiden jälkeen on hankala kertoa 
mitään konkreettista kyselijöille. Mielestäni ne esitykset, joissa ei ole selkeää rohkeaa, toteavaa 
sanomaa unohtuvat. Kiteytetyn sanoman kuuleminen useamman kerran esityksen aikana saa 
ajattelemaan ja tämän vuoksi se jää mieleen. Osa puhujien, asiantuntijoiden vahvoista lauseista, 
väittämistä muuttuvat minulle todeksi, kun aistin että puhuja on vakuuttunut asiastansa ja on 
tehnyt töitä kiteyttääkseen näkemyksensä.
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Mikä on se hokema, toteamus, jonka vakuutat olevan totta kolmella eri argumentilla? Lause tai 
selkeä asia, jota toistat 3-5 kertaa esityksesi aikana.

Selkeillä argumenteilla perusteltu HOKEMA aiheuttaa kuulijoissa reaktion, ja tämän vuoksi hän ja 
hänen esityksensä on vaikuttava. Eli esitys jättää kuulijoihin muistijäljen.

Sinusta voi tuntua tyhmältä kerrata pääpointtiasi, mutta muista, että asia on sinulle tuttu, kuulijasi 
aloittavat asian pohtimisen vasta kun kuulevat esitystäsi. Kuulija tarvitsee aikaa huomatakseen 
mihin hänen tulee reagoida. Voit toistaa sanomaasi eri sanoja käyttäen, ole kuitenkin tarkkana ettei 
viestisi muutu liikaa.
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Kirjoita tähän 

HOKEMA

ARGUMENTTI

1.

2.

3
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Tunteet tarttuvat

Esiintyjän, puhujan tunnetilat tarttuvat kuulijoihin. Myös se tarttuu, jos puhuja ei osoita 
minkäänlaisia tunteita puhuessaan asiastaan. Liian usein me pyrimme puhujina olemaan hillittyjä 
ja samanaikaisesti kuulijat toivoisivat että esitys säväyttäisi…

Jokaisessa esityksessä tulisi olla selkeä vaihe, jossa kuulijoita aktivoidaan tuntemaan jotakin 
MEGAtavoitteen toteutumista tukevaa tunnetta. Tuo vaihe voidaan rakentaa esitysaineiston sekä 
taidokkaan esiintymisen avulla. Monet haluavat innostaa kuulijat asiastaan, sinun kannattaa 
kuitenkin miettiä rauhassa viekö innostus oikeaan lopputulokseen? Usein kuulijoiden pelko, 
epävarmuus ja vaikkapa hämmästyminen liikuttavat kuulijoita innostusta paremmin. Innostun itse 
milloin mistäkin, mutta esimerkiksi menettämisen pelko tai ahneus saa minut toimimaan 
välittömästi.

Esityksessäsi on luonnollisesti useita erilaisia vaiheita, jotka herättävät kuulijoissa ja esittäjässä 
tunteita. Tiettyä tunnetilaa vahvistamalla varmistat että kuulijasi reagoivat, ja sehän oli esityksesi 
tarkoitus. Jokin on toisin kun lopetat esityksesi. Tunteen rakentamisessa voit hyödyntää esimerkiksi 
kuvia, herätteleviä tutkimustuloksia, tai voitpa vaikka kertoa tunteisiin vetoavan tarinan.
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Kuva voi kertoa enemmän kuin 100 sanaa

Valokuvat vaikuttavat kuulijoihisi nopeammin kuin teksti. Valitse siis kuvasi tarkasti. Ajattele 
millainen kuva sopii sanomaasi, millaisen kuvan edessä seisoessasi saat hienon ”lavasteen” 
argumenteillesi. Millaisia tunteita haluat kuulijoillesi herättää? Millaisia tunteita haluat itse 
muistaa viestiä kuulijoillesi? Puhujana äänen sävysi ja ilmeesi ovat täysin erilaisia jos 
esitysaineistossasi on pieni suloinen vauva tai hautakivi. Muutama tarkoin mietitty, sanomaltaan 
vahva, sivun kokoinen kuva riittää.

Kuvien tulee olla selkeitä, tyylikkäitä ja kooltaan, resoluutioltaan isoja, jotta voit käyttää niitä koko 
sivun kokoisina. Riittäviä kokoja esitysaineistoon on kun kuva on (yli) 1280×720 pikseliä (16:9).

Wikipedia tarjoaa aiheesta hyvän tietoiskun.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Resoluutio_(kuvatekniikka)
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Mieti kuviesi tarkoitus

Suosittelen luopumaan kaikista kuvista, jotka ovat mielestäsi ”kivoja, nättejä, firman 
imagomarkkinointiin tarkoitettuja”, sillä ne eivät välttämättä tue sanomaasi vaan häiritsevät kuulijan 
keskittymistä. Jos pidät kukista, mieti liittyykö siinnä kohtaa esitystä sanomasi kukkasiin? Jos olet 
hoitotyössä ja haluat käyttää kivikasaa esitysaineistossasi, mieti miten viittaisit kiviin esittäessäsi? 
Ovatko ne kuumakivihieronnassa käytettäviä kiviä? Jos puhut tuotteesi erinomaisuudesta, onko 
tekniset kuvat puhuttelevia? Kannattaisiko miettiä enemmän millaisia hyötyjä tuotteesi käytöstä saa 
ja valita kuvat rakentamaan sitä mielikuvaa?

Muista kuvaajien oikeudet

Olen huomannut, että monet nappaavat kuvia Googlesta. Olethan tarkkana, että sinulla on oikeudet 
käyttää esitykseesi valitsemiasi kuvia. Ja jos huomaat kuvan päällä vesileiman, se on merkki että 
kyseinen kuva on ostettavissa. Älä vaan laita vesileimallista kuvaa esitykseesi!
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Mistä hyviä kuvia löytyy?
Tutustu	ilmaisien	kuvapankkien	tarjontaan:
https://search.creativecommons.org/
pixabay.com/fi/
https://unsplash.com
freeimages.com
http://imcreator.com/free
flickr.com
https://deathtothestockphoto.com
FreeDigitalPhotos.net
https://stocksnap.io
Freeimages.co.uk
https://gratisography.com
Jay	Mantri
ImagePark.biz/fi (käytä	laajennettua	hakua)
morgueFile
https://nos.twnsnd.co
http://www.lifeofpix.com
Stockvault.net
https://picjumbo.com
Freestocks
Maksullisia kuvapankkejä on useita. Itse suosin näitä kahta kuvapankkeja, joista ostan kuvia 
kuukausimaksulla.https://www.istockphoto.com/fi tai  https://www.dreamstime.com
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Todista ja havainnollista tutkimuksilla

Valitse esitykseen 2-3 kaikista mielenkiintoisinta ja herättelevintä tilastoa. Tai etsi jokin kuulijoita 
yllättävä tutkimustulos, jonka voit esittää numeroin. Esitä tilastosi niin, että jokaisen muoto on 
erilainen (piiras tai pylväs), näin kuulijasi pysyvät kiinnostuneina. Mitä inspiroivampi tilastosi viesti 
on sinulle, sitä paremmin saat kuulijasi mukaan. Tee valinta, mikä on oikeasti kuulijoita kiinnostava 
tieto ja kerro, esittele se.
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Tarinan valta

Kuulijat rakastavat tositarinoita. Lisää tarinan vallasta voit lukea Juhan Torkin saman nimisestä 
kirjasta. Mieti mikä olisi sellainen lyhyesti kerrottava esimerkkitapaus, referenssi, joka 
havainnollistaisi esityksesi sanomaa ja joka sopisi tukemaan MEGAtavoitteesi toteutumista. Tarinan, 
todellisen tapahtuman kertomisen tarkoitus on herättää mielikuvia, tunteita ja antaa kuulijalle 
mahdollisuus samaistua tarinasi päähenkilöön.

Harjoittele tarinan kertomista ennen esiintymistä. Kirjoita se ensin vaikka paperille, jotta pystyt 
pitämään sen mahdollisimman lyhyenä. Selittävä ja jaaritteleva tyyli ei innosta kuulijaa, vaan se 
toimii paremminkin iltasatuna.
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Tarinan voi kertoa vaikkapa tuotteesi mainoskuvan edessä. Se voi olla yhden ihmisen kokemus 
tuotteen merkityksellisyydestä hänen arjessaan.
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Vähemmän on enemmän

Valtaosa yrityksissä pidettävissä esityksissä voitaisiin lyhentää puoleen, jopa kolmasosaan jos vain 
mietittäisiin mitä todellakin pitää tapahtua esityksen jälkeen. Puhuttaisiin niin kuin asiat on eikä 
jaariteltaisi, seliteltäisi ja tiedotettaisi asioita jotka voisi infota muutoinkin. Älä sinä sorru 
selittelemään ja tuhlaamaan kuulijoiden aikaa.

Mitä lyhyemmän esityksen haluat tehdä, sitä enemmän sinun on varattava sen valmistamiseen 
aikaa. Tiivistämisen taito vaatii nimittäin aikaa ajatella. Jos puheenvuorosi pituus on 30 minuuttia, 
ilahduta kuulijasi valmistamalla 20 minuutin esitys ja mieti loppuun kysymyksiä joihin haluaisit 
saada kuulijoiltasi vastauksia. Voit olla varma että esityksesi on teho voimistuu kun saat kuulijat 
keskustelemaan.
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Tuumaile vielä tuokio

Katso suunnitelmaasi ja mieti tukeeko aineisto MEGAtavoitettasi. Onko kuvat oikeat tunteiden 
sytyttämiseen, onko tilastot sellaisia että voit argumentoida niiden kautta Hokemasi eloon? 
Löytäisitkö sittenkin jonkun paremman argumentin tukemaan tavoitettasi?
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Anna palaa!

Ensin rakensimme esitykselle kivijalkaa miettimällä mikä olisi se tärkein asia että saisimme kuulijat 
reagoimaan tavoitteemme mukaisesti. Eli mikä olisi tärkein hokema, millä argumentoisit hokemasi 
todeksi, millainen olisi merkittävin, oivalluttavin kuva ja hämmästyttävin tilasto.

Nyt sinulla on mahdollisuus ajatella aihettasi laajasti. Mitä kaikkea haluaisit kertoa kuulijoille 
aiheestasi? Kirjoittele aiheet paperille, mieti esimerkiksi löytyisikö vielä lisää tai parempia 
tutkimustuloksia. Mitä asiakokonaisuuksia kuulijoiden olisi hyvä tietää?
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Mieti miten aktivoisit kuulijat keskustelemaan

Esityksen loppupuolelle kannattaa miettiä jokin konsti kuinka kuulijat saataisiin keskustelemaan 
joko keskenään tai sinun kanssasi. Tässä kohtaa esityksen valmistamista suosittelen että pysähdyt 
miettimään erilaisia konsteja vuorovaikutuksen aktivoimiseen.

Katso ideoitasi ja asetu kuulijan asemaan

Mikä olisi hänelle tärkein tieto, jotta hän uskaltaisi reagoida esitykseesi haluamallasi tavalla? Valitse 
kolme kuulijalle tärkeintä ja kiinnostavinta aihetta. Eli vedä ruksit yli muille asioille. Ja jos valitsit 
edelleen aikaisemmin valitsemasi tilastot niin hyvä, jos keksit parempia niin vaihda sitten 
ensimmäistä suunnitelmaa – älä lisää tilastoja! 2-3 erinomaista on riittävästi.
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Valittuasi kolme asiaa, argumenttien ja hokeman lisäksi, määrittele niiden tärkeysjärjestys. 
Mielenkiintoisin ja säväyttävin asia kerrotaan ensin ja viimeiseksi se, mikä ei ole niin kovin 
inspiroiva kuin kaksi edellistä aihetta.

Hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty

Olet nyt suunnitellut esityksesi sisällön. Haastanut itsesi kaksi kertaa tiivistämään tärkeimmän 
sanomasi. Miettinyt mikä on kuulijalle tärkeintä. Toivottavasti olet kunnianhimoisesti esitystä 
suunnitellessasi myös sisuuntunut! Tahdothan oikeasti, että puheellasi on merkitystä ja että 
MEGAtavoitteesi toteutuu? Jos vastaat kyllä, esityksesi on jo melkein valmis! Seuraavassa osassa 
voit ottaa tietokoneen käyttöön!
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Tästäpä esityksesi rakentaminen tietokoneella voi alkaa!
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Haluatko näyttää kuulijoille muistiinpanosi?

Sinä ja kuulijasi olette kärsimättömiä. Mieti vaikka kuinka selaat netistä uutisia? Vilkaisetko otsikoita 
puolihuolimattomasti kuten minä? Iso osa somen käyttäjiä on siirtynyt Facebookista Instagramin 
käyttäjiksi, sillä harva jaksaa enää lukea jaaritteluja. Kuvat ja yksittäiset lauseet kiinnostavat, mutta 
vain jos ne on tyylikkäitä ja selkeitä. 
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Esitysaineisto tulee olla sinun asiantuntijuutesi TUKImateriaali

Esitysmateriaali on lavaste, jonka edessä argumentoit ja hoet sinulle merkityksellisistä asioista. Se 
on lavaste, joka luo upeat raamit asiantuntijan, eli sinun ajatuksille, viestille ja tärkeimmälle 
sanomallesi. Aineisto voi olla ajoittain kuin liikennemerkki, tunteen aktivoija ja tilanteen selkeyttäjä. 
Esitysaineisto ei siis sisällä pelkkää tekstiä, jota sekä esittäjä että kuulijat koittavat lukea koko 
esityksen ajan rivi ja sivu toisensa jälkeen.

Millaisia esitysmateriaaleja sinä et jaksa katsoa? Tee siis aivan toisenlaisia.
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Esitysaineistojen sivujen tarkoitus on pitää kuulija aktiivisena. Tämän vuoksi jokaisen sivun tulisi 
olla erilainen, jotta kuulija havahtuu ajatuksistaan aina sivun vaihduttua.
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Kaiken A ja O on helpottaa kuulijan oivaltamista.
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Isot sivun kokoiset kuvat toimivat aina! 

Etenkin sellaiset, jotka herättävät jotain tunteita.

Canva.com

Power Point sekä Keynote -ohjelmien lisäksi netistä löytyy helppokäyttöinen ohjelma Canva, jonka 
avulla voit tehdä visuaalisesti ohjattuja esityksiä. Canvasta löytyy mm. ilmaisia kuvia 
käyttöoikeuksilla. 

Tutustu ohjelmaan ja toteuta vaikka muutamia sivuja virkistämään perinteistä esitystäsi. Canvassa
tehdyt esitykset tai esityksen sivut voit ladata sekä kuvina että pdf-tiedostoina. Suosittelen, että 
lataat sivut kuvina, jotta voit asettaa ne sitten esitykseesi. Canvaan voit ladata myös omia kuviasi 
sekä määritellä yrityksesi värimaailman ja fontit.
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Kuvaan voi, ja kannattaakin lisätä informaatiota. Huolehdi kuitenkin että tekstit ja numerot on 
luettavissa helposti.
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Valitse värit tarkasti

Taustavärien sekä tekstien yhteensovittamisen kanssa kannattaa olla tarkkana. Suosittelen, että 
värejä käytetään ainakin kaavioissa ja otsikkoteksteissä. Olen huomannut että usein pastellisävyt 
eivät toimi videotykin kautta, mutta nykyisin yhä enemmän käytössä olevilla isoilla näytöillä toimii 
melkein kaikki värit. Valkoinen teksti turkoosilla pohjalla voi olla upea tietokoneen näytöllä mutta 
aivan mahdoton videotykin kautta heijastettavaksi. Testaa siis aineistosi ennen esitystä parilla 
erilaisella kojeella niin varmistat esityksesi laadun.
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Valitettavan usein esitysaineiston tilastot, pylväät ja piirakat ovat epäselviä. Kuulija ei näe mitä 
kaikkea informaatiota niissä esitetään. Ja koska esitettävä asia on puhujalle tuttu ei hänkään muista 
jokaista kohtaa selvittää. Tämän vuoksi visuaalisuuteen ja informaation selkeyteen kannattaa 
käyttää aikaa. 

Klikkaamalla selittäviä tekstejä voit muokata niiden kokoa sekä fonttia. Esitä vain yksi kaavio per 
sivu. Asettele se niin isosti kuin mahdollista ja otsikoi selkeästi. Poista kaikki ylimääräinen 
informaatio kuvasta pois.
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Älä pelkää animoida kaavioitasi!

Näkemäni prosessikaaviot sisältävät usein valtavasti informaatiota, tekstiä, nuolia, laatikoita ja 
kuvia. Nyt kun olet oppinut pelkistämään ja tiivistämään sanomasi, on aika tehdä samoin myös 
kaavioille.

Mieti mitkä ovat oikeasti esityksesi pääsanoman ja kuulijasi hyödyn kannalta oleellisia asioita 
esittää kaaviossa? Tee kuviosta niin yksinkertainen kuin osaat. Unohda lauseet, mieti tilalle sana, tai 
sanapari, joka kiteyttää asiasi. Rakenna kaaviot niin, että klikkaamalla hiirtä tai kauko-ohjainta esiin 
tulee aina pala/asiakokonaisuus kerrallaan. Kaavioiden tarkoitushan on selkeyttää kuulijan 
ymmärtämistä, ei sekoittaa ja hämmentää. Olet varmasti itsekin nähnyt joskus esityksen, jossa iso 
kaavio tulee näkyviin kerralla ja sinulla kuluu aikaa ennen kuin edes tajuat mistä kaaviossa on kyse.

Kuulija joutuu sekä kuuntelemaan että tarkkailemaan esitysaineistoa, tämän vuoksi puhujan on 
huolehdittava että informaatio jaetaan pieninä paloina.
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Esimerkiksi projektin etenemistä osoittavat aikajanat ja muut vastaavat paljon informaatiota 
sisältävät kuviot kannattaa esittää palasina. Eli mikä informaatio on oikeasti tärkeää kuulijalle? 
Minkä muistijäljen haluat luoda? 
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Huomaa mikä ero näissä kahdessa kuvassa on kuulijalle. Ajatellaan, että esittäjä keskittyy 
kertomaan kahdesta viimeisimmästä päivämäärästä. Kumpaa sinä käyttäisit?
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Eikö olekin näppärää?

Saat valmistettua yhdellä kertaa yksinkertaisen ja selkeän esitysaineiston, johon olet tiivistänyt vain 
oleelliset asiat selkeästi ja näyttävästi, muistion kuulijoillesi ja muistinvirkistysaineiston itsellesi.

Kirjoittaessasi tiivistäminen on paljon helpompaa kuin puhuessa. Kirjoittaessasi harjoittelet 
esityksesi esittämistä ja painat mieleesi mitä minkäkin sivun kohdalla olikaan tarkoitus kertoa. Ja 
kaiken kukkuraksi tuo muistiinpanoalueeseen kirjoittamasi teksti on ainakin osittain nähtävissä 
esitysnäkymässä muistuttaen sinua tärkeimmistä asioista. Tiedätkö miten esittäjänäkymä otetaan 
käyttöön?
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Voit siis olla estradilla huoletta, sillä kuulijat saavat sähköpostiinsa pdf-tiedoston, josta he löytävät 
kaiken mitä olisit halunnut sanoa (muttet varmaan ihan kaikkea muistanut). Kirjoitithan koko 
esityksesi ja faktasi kokonaisuudessaan oikeaoppisesti muistiinpanoalueeseen.
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Katso	video	linkin	kautta	tai	verkkokurssimateriaalista

https://vimeo.com/246820108/83b7fe5e44
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Katso	video	linkin	kautta	tai	verkkokurssimateriaalista

https://vimeo.com/246820108/83b7fe5e44
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Sivujen järjestely esitykseksi voi alkaa!

Nyt sinulla on valmiina visuaalisesti selkeitä ja tyylikkäitä esitysaineiston sivuja, joilla jokaisessa on 
yksi kiteytys, yksi osa asiaasi. Sinä tiedät hokemasi, mitkä ovat argumenttisi, mitkä tärkeimmät 
asiasi ja mitä tilastoja jne. haluat esitykseesi laittaa.
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Nyt aloitetaan!

Silmäile nyt aineistoasi ja mieti millaisella rytmillä esityksesi etenee. Vaihdatko sivuja nopeasti, 
onko jokin sivuista sellainen, jota esitellessäsi viihdyt pidempään? Onko sivusi visuaalisesti 
tasalaatuisia?

Parhaimmissa esityksissä on sekä nopeatempoisia kohtia, että viipyileviä tuokioita. Näin tulee 
olemaan myös sinun esityksessäsi. Voit pilkkoa esityksesi juuri niin monelle sivulle kuin haluat. 
Muistisääntö on, että vähemmän sisältöä per sivu luo enemmän ymmärrystä ja lisää asiasi 
vaikuttavuutta. Tavoitteemme on, että sinun esityksesi on kuin erinomainen biisi, se tempaisee 
mukaansa ja antaa mahdollisuuden nauttia tärkeimpinä hetkinä tunnelmasta.
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Esitysaineistosi valmistaminen tietokoneella voi nyt alkaa!

Selkeä suunnitelma on helppo latoa tyhjille sivuille. Ehdotankin, että kirjoitat jokaisen edellisessä 
osassa mietityn asian omalle sivulleen. Eli yhdelle sivulle hokema, toiselle argumentti 1, 
kolmannelle argumentti 2, ja niin edelleen…argumentti 3, asia 1, asia 2, asia 3, tilasto 1, tilasto 2, 
tilasto 3, kuva x,y,z jne… Sen jälkeen aloitat käsikirjoituksen, eli sisällön kirjoittamisen 
muistiinpanoalueeseen ja visuaalisuuden rakentaminen.

51



Seuraamalla seuraavaksi tulevissa sivuissa esitettyä kaavaa sinun on helppo järjestellä 
esitysaineistosi. 
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Esityksesi 3 ensimmäistä minuuttia ovat tärkeimmät

Sinun kannattaa tarjota kuulijoillesi kaikista eniten heitä kiinnostavat, parhaiten herättelevät asiat 
heti alussa. Aloita hokemalla, mitä väität, mikä on totta! Ensimmäinen argumentti ja tärkein asia 
mistä haluat kertoa heti! Monet sortuvat tuhlaamaan nuo 3 minuuttia jaarittelemiseen, vitsailuun 
tai vaikkapa yrityksen perustamisvuodesta kertomiseen…

Mahtipontisen alun tarkoitus on herättää kuulijoiden kiinnostus ja luottamus asiantuntijuuteesi. 
Rohkeasti kuuluvalla äänellä ja jämäkästi asiansa esittävät henkilöt herättävät kunnioitusta.
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Vieläkö muistat missä järjestyksessä ajattelit kertoa ne valitsemasi 
kolme asiaa?

Katso, että esityksen aiheen mukaiset argumentit on jaettu kertosäkeen tavoin koko esitykseen. 
Huolehdi että voit toistaa hokemaasi pitkin esitystä.
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ESITYKSEN AIHE
Yleisotsikko mistä esityksesi kertoo.

HOKEMA !!!
Puhekielinen teholause aiheestasi. Hokeman avulla on helppo aloittaa työkavereiden kanssa keskustelu 
kahvihuoneessa. Hokema kiteyttää esityksen tärkeimmän sanoman.

AGUMENTTI (1,2,3)
Hokemaasi tukeva perustelu, jonka vuoksi esityksesi sanoma on kuulijalle merkittävä.

ASIA (1,2,3)
Kolme asiaa tai asiakokonaisuutta, jotka haluat esityksessäsi kertoa.

TUTKIMUS / TILASTO
2-3 merkittävintä, mahdollisimman herättelevää tutkimustulosta liittyen asiaasi tai argumentteihin.

WAU-KUVA
Toimii erityisen vahvana mielikuvan ja tunteen herättäjänä sekä erinomaisena lavasteena esittäjän tarinalle ja 
asiantuntemukselle. Esityksen kohokohta, inspiroi ajattelua.

TUNNETILAT
Esityksen megatavoitteen toteutumista varten luotava päätunnetila (esim. huojentunut, ärtynyt, yllättynyt) ja tunteelle 
kontrastia luova tunne (esim. stressaantunut). Tunnetilat luodaan pääasiassa esiintymistilanteessa vaikuttamisen 
tekniikoilla (ilmeet, eleet) ja kuvia hyödyntämällä.
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Esitysaineiston järjestämisen jälkeen alkaa harjoittelu!

Nyt sinulla on selkeä viesti, visuaalisesti tyylikäs aineisto ja olet järjestellyt asiasi aikaisemmin 
määrittelemääsi tärkeysjärjestykseen. Esityksesi on viittä vaille valmis.

Erinomainen esitys valmistuu harjoittelemalla. Ota siis ensin vaikkapa kännykästäsi nauhuri auki ja 
ala puhua esitystäsi nauhalle muistiinpanoalueen tekstiä lukemalla. Kuuntele sitten esityksesi 
nauhalta ja mieti onko järjestys oikea, onko asiaa liikaa? Kuinka pitkään esitys kesti? Uskoitko omiin 
sanoihisi? Selititkö vai totesitko tärkeimmät argumenttisi? Muistathan, ammattilainen toteaa, 
amatööri selittää.

Tarkasta vielä aineisto, tee tarvittavat muutokset ja harjoittele esitys uudestaan, vaikka vaan 
mielessäsi.

Muista, harjoittelu tekee mestarin jokaisessa lajissa! Iloa ja menestystä vaikuttamiseen!

Niina Sainius
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